
A cukorgyári melléktermékek takarmányozási jelentősége

A cukorrépa az a növény, amely a répagyökér eladásából származó közvetlen jö-
vedelmen túlmenően, melléktermékeivel számottevő mennyiségű takarmányt ad és
ezek - az állaltenyésztésen keresztül - közvetett bevételhez juttatják a gazdaságot.
A gazdaságban a répaszedéssel egyidőben közvetlenül jelentkező melléktermék; a le-
veles cukorrépafej, majd a cukorgyártás folyamán a nyers és a szárított répaszelet,
valamint a cnkorgyári szörplc, a melasz, teljes egészében, vagy részben a mezőgazda-
ságba jut vissza.

Sajnos, nagyon sok gazdaságban a leveles cukorrépafej hasznosítását még nem
a „rangjának" megfelelően értékelik. Pedig egy kh leveles cukorrépafej takarmány-
értéke felér egy kh közepes minőségű rétiszénával és a szarvasmarhák megfelelő átál-
lás után, mindig szívcsen fogyasztják.

A leveles (.ukorrépafej kb 20-25 % szárazanyagtartalmú és friss állapotban mint-
egy 12-17 ",'0 nyers, ill. emésztő fehérjét, 0,3 % nyers zsírt, 1,7 °/Q nyers rostot, 7% nit-
rogénmentes kivonatot, 2,3 °/0 hamut és nem utolsósorban 10-12 % keményítőértéket
tartalmaz.

A leveles cukorrépafejet frisseri, vagy silózva etetik főleg a szarvasmarhákkal és
juhokkal, és csak kisebb mértékben a sertésekkel azért, mert ez utóbbiak nehezebben
emésztik meg és így kisebb a takarmány hasznosulás.

A megtermelt leveles cukorrépafejnek csak kisebb részét lehet frissen feletetni, na-
gyobb részét silózni kell. A friss levél takarmányozásánál bizonyos alapelvek, ame-
lyek a kérődzők gyomrának emésztési körülményeit illetik, nem hagyhatók figyelmen
kívül:

1. A felctetésre kerülő friss leveles répafej földtől és szennyeződéstől mentes legyen.

2. Az átmenet az egyik takarmányról a másikra fokozatos legyen.
3. A napi adag a fejőstehenek részére nem lehet több 40 kg-nál. Hízómarháknál nö-

vekedő adagok az állatok súlya szerint általában 20-40 kg.
4. Szárazanyag kiegészítésére 3-5 kg széna, vagy takarmányszalma.

A friss répaievél etetése a silózottal szemben mindig sokkal gazdaságosabb,
azonban ez a körülmény nem vezethet arra, hogy ezt a takarmányozási időszakot
nagyon elnyújtsuk, esetleg decemberig, mert a répalevél minősége ekkor már erőstn
csökken':. Nagyon kedvezőtlen, ha a leveles répafej a fejelés után sokáig marad a szán-
tóföldön. Falber szerint már 7 napi ilyen tárolás után 16 %-os szárazanyagtartalom és
30 %-os keményítőérték-veszteség következik be. • . • . • • •
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Nagyobb tukorrépatermesztő gazdaságokban, ahol több cukorrépa terem, mint
amennyinek a fejét frissen fel tudják etetni, a répafejet besavanyítják, besilózzák.

A silózott leveles répafej etetési szabályai hasonlóak, mint a friss levélé: nem túl
nagy mennyiségben, szárazanyag kiegészítéssel etethető.

Mind a friss, mind a savanyított cukorrépafej ásványi anyag aránya nem megfe-
lelő, és a takarmányozásnál erre feltétlenül figyelemmel kell lenni. Mészben gazdag,
de foszforban szegény, a megfelelő ásványi anyag pótlásáról tehát gondoskodni kell.

Friss vagy savanyított szeletből, kifejlett szarvasmarhával 40 kg, míg hízóökörrel
5C-60 kg is etethető. Etetési irányszám kifejlett állatoknál 100 kg élősúlyhoz 6-8 kg,
növendék állatoknál 3-4 kg, kor és súly szerint. A nyers és savanyított szeletet nem
magában etetjük, hanem polyvával, szecskával, melasszal keverjük.

A szárított lépaszeleret nedves szelet helyett előnyösen használhatjuk. Étrendi ha-
tása jó, 1 kg szára:' szelet 10 kg egyszer préselt nyers szelettel azonos takarmányértékű.
Etetés előtt 7.4 órával be kell áztatni, hogy a szárazszelet megdagadjon. Tehénnel 4,
növendékmarhával súly és kor szerint 1-3, juhval, lóval 0,50, sertéssel 0,30 kg-os napi
adagolásban etethető.

A melasz jelentős helyet vívott ki magának az állattenyésztésben. A melaszt nagy
cukortartalma miatt nem szabad napi 1-1,5 kg számosállat adag fölé emelni, mert
szarvasmarháknál esetleg oltógyomor zavarokat okozhat.

A melasznak nagy jelentősege van a silózásnál is, elősegíti a tejsavas erjedést,
javítja a szilázs minőségét.

A cukorrépa melléktermékeinek takarmányozásánál - melyeknek mész és foszfor
aránya nein kielégítő - mindig ügyelni kell arra, hogy megfelelő abrak kiegészítéssel,
vagy ásványi anyag adagolásával a mész és foszfor aránya egyensúlyba kerüljön.

Hogy milyen tömegtakarmánybázist képviselnek a melléktermékek, mutatják pl.
az 1966-67. évi cukorrépatermésből, illetve feldolgozásból származó takarmányféle-
ségek.

Feldolgozásra került az üzemidényben kereken 56 200 vagon cukorrépa.

Ebből gyártott

szárazszelet 4120 vagon
7%-os nyersszelet 221 683 vagon
melasz 4255 vagon

és bennük
214 240 q keményítőérték

1 330 098 q keményítőérték
174 455 q keményítőérték

(A gyártott nyersszelet-féleségek 7 %-os szárazanyagtartalmú szeletre számolva.)

Ehhez hozzájön még a megtermelt 140 800 vagon leveles cukorrépafej, melynek
keményitőértéke 1548 800 q, tehát az 196667. gazdasági évben összesen 3 267 593 q ke-
ményítőérték jutott a mezőgazdaság részére. A keményítőértéket takarmányrépára,
illetve silókukoricára átszámolva a cukorrépa melléktermékei, 233 300 kh takarmány-
répának, illetve 125 600 kh silókukoricának felelnek meg, ha mindkét növényt 2ooq/kh
átlagterméssel számoljuk.

A termelőüzem szempontjából vizsgálva a cukorrépa melléktermékeinek takar-
mányértékét, különböző átlagterméseket figyelembevéve a táblázatban kimutatott
eredményeket kapjuk a silókukorica értékéhez viszonyítva.
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A táblázatban foglalt kalkuláció szerint i kh-on termett leveles répafej, valamint
a cukorgyártól visszajáró melléktermékek (szelet, melasz) együttes takarmányértéke
megfelel 0,5-0,7 kh silókukorica termésének, amely ugyanakkor külön szántóterületet
nem igényel, és a felszabadult területen más fehérjetartalmú takarmány termelhető.

Figyelembevéve azt a tényt, hogy a cukorrépa gépi betakarítása a következő
években nagymértékben elterjed', remélhetőleg a leveles cukorrépafej takarmányként
való felhasználása is jelentős mértékben növekszik, ami az állattenyésztés fejlődését
nagymértékben segítheti.

Lukács László
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